NIEUW-BERGEN,

26.02.98

Notulen Algemene Ledenvergadering
Aanwezie:
Peter Vousten
Hennie dn Porto
Math Linders
Roger du Porto
Mia Muller
Monique Tönnissen
Wiel Linders
Maria Hesen
Agnes de Jonge
Danielle van Berlo
Angeliqne van Zuylen
Annie Peer
Nelly Janssen-Derix

Huub van Zuylen
Yvon Simons
Donen Kole
Bertina Klabbers
Tiny van Gaal
Stien Lensen
Piet Hesen
M. Jans-Beken
Tony de Brouwer
Damy Rutten
Nico Kater
Henk Peer

Jos Remmen
Monique Bleeck
Peter Kole
Desiree Lamers
Ruud Tömissen
Anny Linders
G. Jans-Beken
Anita Ruhl
Piet van Berlo
Thijs Geurts
Gees Kater
Klaas Groot

Ovening:
Jos opent de vergadering om 20.05 uur
Ingekomen vost:
Van Notaris Hetterschijt in tweevoud een afschrift van de akte van vaststelling statuten van
,,Het Schildersnest" ontvangen.
Notulen Algemene Ledenvergadering 28.10.97:
Na een kort verslag door Jos worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.
Bestuursverkiezing:
Alle leden gaan akkoord met het voorgestelde bestuur, Jos Remmen wordt voorgedragen en
aangenomen als voorzitter.
Verder verdeelt het bestuur de funkties als volgt:
Huub van Zuylen:
penningmeester
Hennie du Porto:
bestuurslid
bestuurslid
Yvon Simons:
Peter Vousten:
bestuurslid + woordvoerder kinderaktiviteiten
Monique Bleeck:
sekretaris
Als zevende bestuurslid meldt zich aan en wordt aangenomen Tony de Brouwer.
Vaststelling van de statuten:
De statuten worden vastgesteld. Het bestuur zal een Huishoudelijk Reglement opstellen en
deze t.z.t. verspreiden onder de leden.
Aktiviteiten 1997 en 1998:
Huub krijgt het woord en stelt vast dat de oudejaarsborrel goed ontvangen en voor herhaling
vatbaar is. De akkomodatie was uitstekend.
Betreffend de aktiviteiten 1998 ontvangen de leden een opstelling, welke wordt doorgenomen.
Hierbij worden de volgende opmerkingen geplaatst:
1.1.Bij een geboorte volgt een bezoek door één bestuurslid, evt. onder begeleiding van één
lid.

1.2. Elk lid ontvangt een verjaardagskaart, t.z.t. met naam en logo.
1.3. Het bestuur kontakteert de leden i.v.m. versiering bij huwelijk of jubileum. Benadrukt
wordt een jubileum bij het bestuur aan te kondigen.
1.5. Betreffend het vlaggen wordt voorgesteld gezamenlijk een vlag en 1 of houder te
bestellen.
1.6. Benadrukt wordt dat medewerkers voor het infoblad zich alt~ddaannkünnënnmmeldën~
Vastgesteld wordt dat presentjes ter waarde van f 25,OO worden aangeboden bij genoemde
gelegenheden.
2.1. Mocht er iemand prijsjes ter beschikking kunnen stellen, zijn deze van harte welkom.
2.5. De feestavond / oudejaarsborrel blijft &gelegenheid voor ,piet-leden" zich aan te
melden.
3.1. Er worden vrijwilligers gevraagd voor het maken van roosjes.
3.2. De kinderaktiviteitenkommissie bestaat uit Anita Ruhl, Agnes de Jonge en Peter Vousten.
Peter vertelt welke aktiviteiten op het programma staan:
04.04.98: Knutselen, een lijstje voor de benodigdheden volgt.
19.09.98: Speeltuin
Verder zou het leuk zijn als een lid zich als Sinterklaas aan zou melden.
De voorstellen voor de kinderen worden aan alle leden medegedeeld.

Kontributies:
Voorgesteld en akkoord bevonden wordt:
Eerste seniorlid per woning:
f 25,OO per jaar
Volgende seniorleden:
f 20,OO p.j.
Juniorleden:
f 10,OO p.j.
Kinderen:
f 730 p.j.
Leeftijdgrenzen: Seniorlid, 18-plussers, ingaande het jaar dat men 18 wordt.
Juniorlid, 12 tot 18-jarigen, ingaande het jaar dat men 12 wordt.
In het Huishoudelijk Reglement wordt opgenomen, dat de kontributie na één jaar kan worden
herzien. Verder kan een kleine bijdrage voor een aktiviteit worden gevraagd.
Volgens de statuten, Artikel 11 sub. 5 I is een bedrag van f 1.800,OO vastgelegd, waarover het
bestuur kan beschikken zonder goedkeuring van de A.L.vergadering.
De leden ontvangen van Huub een kwitantie en worden verzocht de kontributie per bank over
te maken.
Kaskontrole:
Kort voor de volgende A.L.vergadering vindt de kaskontrole bij Huub plaats.
Kontrolekommissie: Klaas Groot
Henk Peer
Math Linders (reserve)
De kommissie ontvangt t.z.t. een uitnodiging van Huub.
Bekendmaking.naam en logo buurtvereniging
,,Het Schildersnest" wint als naam en logo. Hiermee wordt de prijsvraag gewonnen door
Huub en ontvangt hij een kadobon.

Opmerkingen:
De inschrijving in de Kamer van Koophandel volgt.
Een WA-verzekering wordt afgesloten.
Rondvraag:
Dorien Kole merkt op, dat bij een begrafenis evt. met de pet kan worden rondgegaan. Dit kan
vrijwillig bij de naaste buren gebeuren, echter niet in de gehele buurt.
Sluiting:
Jos sluit de vergadering om 21.50 uur.

